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Za|ącznik nr 7

WZOR

(imię i nazwisko członka rodziny)

ośW|ADczENlE czŁoNKA RoDzlNY o DocHoDz|E N|EPoDLEGAJĄcYM oPoDATKoWANlU
PoDATK|EM DocHoDoWYM oD osoB F|zYczNYcH, oslĄGŃ|ĘTYM W RoKU

KA LEN DARZoWYM PoPRzEDzAJĄcYM oKREs zAs|ŁKoWY

oŚwiadczam, ze W roku ka|endarzowym '. uzyskałam/uzyskałem dochÓd
w wysokoŚci ............. ... ,' zł '....'.'..'.''....' gr z tytułu:

1) gospodarstwa rolnego-) ...... zrt (powierzchnia gospodarstwa w ha
przeliczeniowych ............ ............,........... ):

z)

a\

4)

oświadczam, Że jestem świadomy/swiadoma odpowiedzialności karnej Za złozenie
fałszywego ośw i adcze n i a'

(miejscowość, data) (podpis członka rodzi ny składającego oświadczenie)

") |2 x przeciętna liczba. ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowyx kwota miesięcznego dochodu z 1 ha prze|iczeniowego ogłaszana w drodzó obwieszczenia przez Prezesa GłównegoIJrzędu StatystycZnego.
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Pouczenie

oŚwiadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniupodatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 |ii. c ustawy z dnia 28 |istopada 2óo3. r. o Świadczeniachrodzinnych (Dz. U' z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póż.n. zm.)).'- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom icń rodziń p,.y.n,nu na zasadachokreś|onych w pzepisach o zaopatrzeniu inlłlaIidÓw wojennych I wojskowych oraz ich rodzin,. Świadczenia pienięzne oraz ryczak energetyczny określone w przepisach o Świadczeniupienięznym i uprawnieniach przys,lugujących -zoinierźom 
zastępczej służby wojskowe1 przymusowozatrudnianym W kopaIniach węgla, kamieniołomach, zaktaoacn rud uranu i bata|ionachbudowlanych,

- dodatek kombatancki , ryczak energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisacho kombatantach oraz niektórych osobaih będących ofiarami ńpiesji wojennych i okresupowoJennego,
- świadczenie pienięzne okreś|one w przepisach o świadczeniu pienięznym przysługującym osobomdeportowanym do pracy przymusowej _oraz osadzonym W obozach pracy przez ||| Rzeszę

N iem iecką |ub Związek SocjaIistycznycl.L Repub|ik Radzióckich'- 
9TeJytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku dziatan w |atach 1939-1945 |ub eksp|ozji pozostałych po tej wojnie niewypa,lÓw i nieńyoucnow,- renty inwalidzkie z tytułu inwaIidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otzymywane przez ofiarywojny oraz członków ich rodzin' renty wypadkŃe osób' xtórycn inwalidztwo powstało w związkuz przymusowym pobytem na robotach w lll Rzeszy Niemieckiejw latach 1g3g-'1g45, otrzymywanez zagrantcy,

- zasiłki chorobowe okreś|one w przepisach o ubezpieczeniu społecznym ro|ników oraz wprzep|sacn o systemie ubezpieczeń społecznych,- Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej oirzymywane od rządow państw obcych, organizacjimiędzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych pochodzące ze środkówbezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jbdnostronnej dók|arac.1i |uo uńow zawaftycn ztymi państwami, organizacjami Iub instytucjami [zez Raoę rvlinistrow,,właściwelo ministra lubagencje rządowe, w tym równieŻw przy.padi<ach,.gdy przekźzanie tych środków jest dokonywaneza pośrednictwem podmiotu upoważńionego do rozdzie|ania Śiodków bezzwrotnej pomocyzagranicznej na rzecz podmiotów, którym ma iłuzye ta pomoc,- naIeżności ze stosunku pracy Iub z tytu,lu siypendium osób fizycznych mających mIejScezamieszkania na terytorium Rzeczypospo|itej Póiskiej, przebywająóych 
.czasowb 

za granrcą -w wysokoŚci odpowiadające.1 równowańości diet z tytuiu poorózy słuibowej poza granicami krajuustaIonych d|a pracowników zatrudnionych w państwowych Iub samoządowych jednostkach sferybudzetowejna podstawie ustawy zdnia26 czerwca 1g7ir.- koo"tr pracy (Dz. U. z'199g r. Nr21,poz. 94, z poŹn, zm,).. na|ezności pienięzne 
,wypłacone po|icjantom , Żołnierzom, ce|nikom i pracownikom jednostekwojskowych i jednostek' po|icyjnych uzytych poza granicami państwa w ceIu udziału w Konf|ikciezbrojnym Iub wzmocnienia sił państwa albo pi,ist* soj'uszniczych, misji pokojowej, akcjizapobieien|a aktom terroryzmu |ub ich skutkom, a takie nalezności pienięzne Wyp{aconezołnierzom, poIicjantom, ce|nikom i pracownikom pełniącyń funkcje oosórwatóioń w misjachpokojowych organizacji międzynarodowych l sił wie|onaroobńycrr, .- na|ezności pienięzne ze stosunku służóoweg.o otrzymywane w czasie słuzby kandydackiej przezfunkcjonariuszy PoIicji, Państwowej Strazy Rozarni1 

. 
Strazy Granicznej, Biura ochrony Rząduob|iczone za okres, w którym osobyie uzyskały oocnÓd,- dochody członków ro|niczych spółózie|ni prooukcyJnych z tytułu członkostwa w ro|niczej spÓłdzie|niprodukcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieóźenia spóte"zn",- alimenty na rzecz dzieci,- stypendia doktoranckie ihabilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym 

?laz 9 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,poz' 595, zpoźn' zm.) stypendia doktoranckie okreś|one w art' zoo ustawy z anazl |i[ca 2oo5 r' -Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z zo12 r. poz. s72, 742 i 1s44), stypendia sponoweprzyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2O1Or. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. gs7,
z poźn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socja|nym przyznane uczniom |ub studentom,- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodońym,oo.oiio fizycznych, otrzymywanyCn przezosoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywate|skich,
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- na|eŻności pienięzne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszka|nych
po,lozonych na terenach wiejskich W gospodarstwie roInym osobom przebywa1ącym na
WypoczynKu oraz uzyskane z tytułu wyzywienia tych osób,- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kańa Nauczyciela
(Dz. U. z20a6 r. Nr g7, poz, 674, z pożn' zm'\,. dochody uzyskane z działa|noŚci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwo|enla na terenie
specja|nej strefy ekonomicznej okreś|onej w przepisach o specjaInych strefach ekonomicznych,- ekwiwaIenty pienięzne za deputaty węg|owe okreś|one w przepisach o komercja|izacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego,,Po|skie Ko|eje Państwowe,',- ekwiwa|enty z tytułu prawa do bezpłatnego węg|a określone w przepisach o restrukturyzacji
gornictwa węg|a kamiennego w Iatach 2oo3-2006,- świadczenia okreś|one w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,- dochody uzyskiwane za granicą RzeczypospoIitej Po|skiej pomniejszone odpowiednio o zaptaconeza granicą Rzeczypospo|itej Po|skiej. podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne'- renty okreŚ|one w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzącychz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu oiientacji i Gwarancji Rolnej oraz w pzepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu ńo|nego na
rzecz Rozwoju obszarÓw Wiejskich,- za|iczkę a|imentacyjną okreś|oną w przepisach o postępowan|u wobec dłużników a|imentacyjnych
or az zaliczce a I imentacyjnej,

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów'- Ę9Toc materia|ną o charakterze socja|nym okreś|oną w art. 90c ust' 2 ustawy z antia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2OO4 r. Nr )s6, poz. 2572, zpoż.n,' zm.) oraz pomoc
materia|nąokreś|onąwart 173 ust. 1pkt 1,2i8,ar1'. 173a, art. 199 ust. 1pkt 1,2,i4 iart. 199a
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - prawo o szkolnictwie wyzszym.

S1ypendia, o których mowa W pouczeniu, które powinny byćv,rykazane jako dochód niepod|egający
opodatkowaniu to m.in.:
1) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2oo3 r.o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie sztuki,
2) przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 

'. 
- p,"*ó o szko|nictwie wyzszym'

a) stypendia doktoranckie, okreś|one w art. 200 ww' ustawv
b) stypendia o charakterze socjalnym i zapomogi, takie jaki

- stypendia dotyczące studentÓw, okreś|one w ań, 173 ust. 1 pkt 1,2 i 8 ww. ustawy,. stypendia dotyczące doktorantów, okreś|one w ań. 199 ust. 1 pkt 1 ,2i 4v,lw' ustawy,- pomoc materia|na d|a doktorantÓw pzyznawana zgodnie z ań. 199a ww. ust,awy przezjednostki samoządu terytorialnego na zasadach okrełonych w art. 173a ww' ustawy,3) stypendia spońowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czenuca 2O1O r' o sporcie,4) stypendium szkolne oraz zasitek szkolny (tj. stypendia materialne o charakierze socjalnym)wynikające z ustawy z dnia7 wześnia 1991 r. o syśiemie oświaty,

oświadczam' że zapoznałam/zapoznałem się Z powyzszym pouczeniem

(miejscowość, data i podpis osoby składającej oŚwiadczenie)

Poz. i


